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EKSTERNAL FİKSATÖRLER İçitü TEKİıiK şARTıIAME
EL BİLEK FİKSATÖRÜ

1. Ürün Colles kırıkları için tasarlanmış ve kolay takılabilir olmalıdır.
2. Fiksatörün ana gövdesi Aleminyum özellik gösterecek bir hammaddeden yapılmalı, ara bar Ve dıstal

bağlantı aparab ise hafif alüminyumdan mamül olmalıdır. Bunun dışında kalan tüm aksamlar ise
paslanmaz çelik Veya titanyum olmalıdır.

3. Fiksatör distal klempi açılandırılabilir özellikte olmah ve schanz çivileri 15-20-25mm aralıklarla
ayarlanabilerek gönderilebilmelidIr.

4. Fiksatör distal ve prokimal btilgesi arası ayarlanabilir açıya sahip bir bağlanh yapısında olmalıdır.
Bu bağıanİ distraksiyon özelliğine de sahip olmah Ve distraksiyon rotasyonel bir mil ile dereceli
olarak yapılabilmelidir.

5. Ara bağlantı bannın uzunluğu ayarlanabİlir olmahdlr.
6. Fiksatör ana gövdesi üzerınde Dorsal/Palmar kaydırma yapılabilmelidir. 8u mesafe ayan 15mm

altnda olmamahdlr.
7. Fiksatörün schanz çıVileri medikal kalitede çelikten, 3.2mm çaplnda, se|f taping uç yaplslnda

olmalldlr.
8. Fiksatör hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 100 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Fiksatör Ve aşağldakı disposable uygulama alet|erinin tamaml steril ve kullanıma hazlr tek bir paket

içerisinde olmalldlr.
lo.Schanz Çivisi, 3.2mm 4 Adet
11.2.5mm Drill lAdet

Wrsit external fixator (Strai8ht type) 5943048710551

Ö3,5mmx8omm shanz çivisi 6943048770525

Ekternal Fixatör sut Kodu: Tv3116 ( Fixatörü oluşturan Tüm Kompenantlar dahil diı.)


